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Цеснае
ўзаемадзеянне
і высокі давер

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Прэзідэнт адзначыў, што краіны
дыверсіфікавалі свае адносіны ў палітыцы і эканоміцы. «Мы нікому не перашкаджаем, і нам ніхто стараецца
не перашкаджаць. Таму што калі ты
хочаш нешта зрабіць, то цяжка гэтаму перашкодзіць», — сказаў кіраўнік
дзяржавы.
Па вод ле слоў Аляк санд ра
Лукашэнкі, тавараабарот паміж Беларуссю і Азербайджанам, які летась
наблізіўся да паўмільярда долараў, —
гэта добры вынік з пункту гледжання
дынамікі.
«Што датычыцца нашых палітычных адносін, цяжка сказаць, чаго нам
не хапае. У нас бліскучыя адносіны.
І я гэтым заўсёды ганаруся. Мы аднавілі самыя цёплыя адносіны з часоў
Савецкага Саюза па ўсіх напрамках», — падкрэсліў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы прапанаваў паглыбіць супрацоўніцтва ў пастаўках вуглевадароднай сыравіны.
«Нам, можа, трэба недзе разгледзець пытанне паглыблення адносін
менавіта ў гэтай сферы. Вельмі, зразумела, тонкае і далікатнае пытанне
з прычыны таго, што Беларусь знаходзіцца ў эпіцэнтры эканамічных і
палітычных падзей. Але тым не менш
няма невырашальных пытанняў», —
сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт Азербайджана Ільхам
Аліеў на перагаворах адзначыў, што
супрацоўніцтва паміж краінамі паспяхова развіваецца як у палітычнай сферы, так і ў эканоміцы. Паводле яго слоў,
беларуска-азербайджанскім сувязям
была нададзена такая дынаміка, што
развіццё ідзе па ўсіх напрамках.
«Нашы ўзаемныя візіты маюць рэгулярны характар. Гэта ўсё сведчыць
аб цесным палітычным узаемадзеян-

Актуальна

ні, высокім узроўні даверу паміж краінамі і нацэленасці на вынік», — заявіў
Ільхам Аліеў.
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляксандр
Лукашэнка на сустрэчы з журналістамі пасля перагавораў адзначыў,
што бакі правялі грунтоўную рэвізію
адносін. «Нашы ацэнкі становішча ў
свеце цалкам супадаюць. Ёсць яснасць адносна далейшых сумесных
дзеянняў ва ўмовах крызісу сусветнай эканомікі, пандэміі і, самае галоўнае, неадназначных прагнозаў на
перспектыву», — сказаў Аляксандр
Лукашэнка.
Таксама ён звярнуў увагу, што
Беларусь шчыра вітае дамоўленасці
аб поўным спыненні ваенных дзеянняў у зоне нагорна-карабахскага
канфлікту.
«Мы шчыра вітаем дамоўленасці
аб поўным спыненні ваенных дзеянняў у зоне нагорна-карабахскага
канфлікту. Гэта важнае палітычнае
рашэнне, якое павінна стаць асноўвай трывалага міру ў рэгіёне», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Па выніках перагавораў бакі падпісалі некалькі дакументаў аб развіцці супрацоўніцтва ў розных сферах.
Мініс тэрства сельскай гаспадаркі
і харчавання Беларусі заключыла
мемарандум аб узаемаразуменні з
Агенцтвам харчовай бяспекі Азербайджана аб супрацоўніцтве ў галіне
ветэрынарыі. Мемарандум аб узаемаразуменні па пытаннях супрацоўніцтва ў энергетычнай сферы падпісалі
кіраўнікі мініс тэрстваў энергетыкі.
Яшчэ адзін мемарандум заключаны паміж беларускім Нацыянальным
агенцтвам па турызме і Дзяржаўным
агенцтвам па турызме Азербайджана. Акрамя таго, дыстанцыйна падпісаны мемарандум аб узаемаразуменні паміж канцэрнам «Белнафтахім»
і кампаніяй SOCAR.

АСНОВА
ЛЮБОГА ГРАМАДСТВА

Парламенцкі дзённік

Дэпутаты абмеркавалі новаўвядзенні ў Кодэкс аб адукацыі
На мінулым тыдні Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага
сходу ў першым чытанні прыняла законапраект
«Аб змяненні Кодэкса Рэспублікі Беларусь
аб адукацыі». Абмеркаванне новага законапраекта
актыўна працягваецца. Старшыня Пастаяннай камісіі
па міжнародных справах Андрэй САВІНЫХ і член
Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы
Сяргей КЛІШЭВІЧ сустрэліся з усімі зацікаўленымі
на дыскусійнай пляцоўцы ў адным з раёнаў сталіцы.
Прадстаўнікі Міністэрства адукацыі, навучальных устаноў,
бацькі абмеркавалі, якой будзе беларуская адукацыя
заўтра.
«Мы правялі шырокую кампанію ў Кастрычніцкім раёне
Мінска і сабралі прапановы ад
многіх навучальных устаноў.
Нас цікавіла, якія яны бачаць
праблемы і аб чым жадаюць пагаварыць, каб эфектыўна выкарыстоўваць Кодэкс аб адукацыі.
Ён мае сапраўды прынцыповае
значэнне. Сістэма адукацыі —
гэта аснова любога грамадства.
І ад Кодэкса аб адукацыі залежыць будучыня дзяржавы. Усе
дэпутаты вельмі актыўна ўключыліся ў гэтую дзейнасць. Наша
задача пры паступленні новых
законапраектаў — паглядзець
на баланс грамадскіх інтарэсаў,
інтарэсаў розных сацыяльных
груп. І зрабіць так, каб закон быў
збалансаваны і адказваў агульнанацыянальным інтарэсам», —
расказаў Андрэй Савіных.
Удзельнікі гэтай дыскусійнай
пляцоўкі засяродзілі сваю ўвагу на пытаннях, якія датычацца
школьнай адукацыі. Сярод іх —
профільныя і базавыя класы,
парадак прыёму ў профільныя
класы, трэцяя ступень адукацыі,
ахова школ. Цікавасць выклікала пытанне, звязанае з удзелам

бацькоў у адукацыйным працэсе.
Прадстаўнікі Міністэрства адукацыі падкрэслілі, што ніякіх абмежаванняў для бацькоў няма.
Але, згодна з новай рэдакцыяй
Кодэкса аб адукацыі, парадак
удзелу бацькоў у навучальным
працэсе будзе ўстаноўлены кіраўніком навучальнай установы.
Гарачую дыскусію выклікала тэма прыёму ў гімназіі — крытэрыі адбору, якія будуць больш
жорсткія, арганізацыя вучобы
гімназістаў у профільных класах, на ву чаль ныя пра гра мы.
Прапанова зрабіць для вучняў
10-11 класаў шасцідзённы вучэбны тыдзень не знайшла падтрымкі. Субота застанецца днём
працоўнага і фізічнага развіцця
навучэнцаў, у гэты дзень могуць
праходзіць факультатыўныя заняткі. Пандэмія каранавіруса
паставіла перад навучальнымі
ўстановамі пытанне аб дыстанцыйным навучанні, якому знайшлося месца ў новай рэдакцыі
Кодэкса аб адукацыі. Гэта тэма
стала важнай для ўдзельнікаў
дыскусійнай пляцоўкі, яны абмеркавалі плюсы і мінусы такой
формы навучання, яе ўплыў на

развіццё навучэнцаў і эфектыўнасць засваення ведаў такім
чынам. Прыйшлі да высновы,
што школа патрэбная дзецям
не толькі як крыніца ведаў, але
і як спосаб сацыялізацыі. Таму
дыстанцыйнае навучанне стане дадатковым інструментам
тра ды цый на га аду ка цый на га
працэсу.
Як падкрэсліў Сяргей Клішэвіч, Кодэкс аб адукацыі — гэта
адзін з дакументаў, які датычыцца кожнага жыхара нашай
краіны. Так ці інакш ён закранае
ўсё наша насельніцтва. І ў сувязі
з гэтым узнікае мноства пытанняў падчас яго абмеркавання і
прыняцця.
На думку дэпутатаў, адно з
важных пытанняў — як абараніць настаўнікаў ад пэўных праблем, з якімі яны сутыкаюцца ў
школе, даць настаўнікам ахову.
«Мы бачылі выпадкі, калі да настаўніка ставяцца абуральна,
і мы не павінны больш такога
дапусціць. У Кодэксе аб адукацыі будуць замацаваны правы педагогаў. На парадку дня
знаходзіцца выхаваўчы аспект.
У Кодэксе звяртаецца ўвага
на лібералізацыю адносін «вучань—настаўнік—бацькі», каб
у гэ тым трох ву голь ні ку бы лі
выкананы інтарэсы ўсіх бакоў:
дзеці маглі спакойна вучыцца,
настаўнік мог спакойна выконваць сваю работу», — падкрэсліў парламентарый, заўважыўшы, што да абмеркавання новай
рэдакцыі Кодэкса актыўна падключыліся і настаўнікі, і бацькі.
Валерыя СЦЯЦКО.

ДЗЕЛЯ НАРОДНАГА АДЗІНСТВА

трэба згуртаваць канструктыўныя грамадскія ініцыятывы
У Палаце прадстаўнікоў Нацыянальнага
сходу прайшоў круглы стол «Беларускі саюз
жанчын і маладзёжная ініцыятыва», на якім
былі вызначаны новыя формы супрацоўніцтва
паміж грамадскімі арганізацыямі і ўладай дзеля
кансалідацыі канструктыўных сіл. Таксама
падчас мерапрыемства БСЖ абвясціў акцыю
«Я, мы памятаем!», якая мае на мэце прыцягнуць
увагу моладзі да спадчыны Вялікай Перамогі.
«Грамадзянская ініцыятыва — найважнейшы рэсурс у дасягненні мэт развіцця любой дэмакратычнай
дзяржавы. І наша краіна тут
не выключэнне, — заявіў
намеснік старшыні Палаты прадстаўнікоў Валерый
МІЦКЕВІЧ. — Ацэньваючы
сітуацыю ў гэтай сферы, мы
можам сказаць, што сучасная беларуская грамадзянская супольнасць выглядае
досыць спелай. Гэта магутная разгалінаваная структура, якая валодае вялікім
творчым патэнцыялам. Разам з тым відавочна, што
нам трэба будзе яшчэ шмат
чаго зрабіць, каб павысіць
ролю і значэнне такога дэмакратычнага інстыту та ў
рэалізацыі стратэгіі эканамічнага і грамадска-палітычнага развіцця Беларусі».
Паводле яго слоў, вельмі
важна, каб розныя грамадскія арганізацыі змаглі сёння

знайсці рэальныя агульныя
падыходы для аб'яднання
сваіх намаганняў у вырашэн ні прын цы по вых для
жыцця краіны і грамадства
пытанняў.
«Гэ та за дача асаб лі ва
актуальная ў Год народнага адзінства. І мэта нашай
сустрэчы якраз у тым, каб
намеціць новыя формы такога супрацоўніцтва і прапанаваць магчымыя кірункі
і алгарытмы ўзаемадзеяння
іншым струк турам грамадзянскай супольнасці. Кансалідацыя ўсіх канструктыўных сіл — сёння гэта і ёсць
ма гіст раль ны на пра мак
развіцця нашых дэмакратычных інстыту таў. Дадзеная ідэя выразна прагучала
на Усебеларускім народным
сходзе. І важнасць яе рэалізацыі асабліва падкрэсліў
кіраўнік дзяржавы, — адзначыў намеснік старшыні
Палаты прадстаўнікоў. —

Цяперашняя наша сустрэча,
якая, дарэчы, арганізавана
па ініцыятыве жанчын-дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў,
можа стаць важным практычным крокам у гэтым кірунку».
Валерый Міцкевіч падкрэс ліў: ня ма ла вар тых
увагі праектаў рэалізавана
Беларускім саюзам жанчын,
які дзякуючы сваім гуманітарным, асветніцкім і дабрачынным акцыям ужо даўно
набыў шырокую вядомасць
і заслужаны аўтарытэт як у
Беларусі, так і за мяжой.
«Творчы патэнцыял жаночых і маладзёжных арганізацый прак тычна невычэрпны. І ў прынцыпе ініцыятыва інтэграваць гэтыя патэнцыялы ўяўляецца вельмі
своечасовай і актуальнай,
асабліва ў кантэксце пытання аб захаванні народнага
адзінства. Бо яе рашэнне
дапаможа забяспечыць непарыўную сувязь і пераемнасць пакаленняў, — сказаў
ён. — Вельмі важна, каб нашы дзеці цанілі тыя ж каштоўнасці, якія аб'ядноўваюць
беларускі народ. Неабходна
дабіцца, каб голас рэальнай
на род най боль шас ці выразна гучаў не толькі ў дні
правядзення ўсебеларускіх

форумаў і мемарыяльных
акцый. У гэтым плане вельмі паказальна, што і Саюз
жанчын, і БРСМ, і іншыя
ма ла дзёж ныя струк ту ры
нацэлены на падтрыманне
са цы яль най ста біль нас ці,
грамадзянскага міру, грамадскай згоды і ак тыўнае
супрацьдзеянне ўсім формам гвалту».
Каштоўнасным ядром ідэі,
які згуртаваў цалкам розных
людзей у арганізацыях, з'яўляецца патрыятызм, памяць
пра гістарычнае мінулае, захаванне духоўна-маральнай
і культурнай спадчыны.
«Сён ня мы пра во дзім
круглы стол з прадстаўнікамі 24 маладзёжных арганізацый, якія працуюць
у нашай краіне. Яны канструк тыўныя і не на словах разумеюць, што такое
патрыятызм, Радзіма і што
такое мерапрыемствы, якія
трэба ладзіць на карысць
іншых людзей, — сказала
журналістам старшыня Беларускага саюза жанчын,
першы намеснік міністра
аховы здароўя Алена БОГДАН. — Вядома, Беларускі
саюз жанчын разглядае гэтую пляцоўку яшчэ і як перспектыўны кадравы рэзерв,
каб прыцягнуць у нашыя

шэрагі найбольш актыўных
і мэтанакіраваных дзяўчат.
Мы хочам даць старт вельмі цікавай і важнай акцыі
«Я, мы памятаем», якую
сёлета БСЖ вырашыў праводзіць як вочна, так і віртуальна».
Акцыя заклікана прыцягнуць увагу моладзі да спадчыны Вялікай Перамогі, да
памяці аб тых падзеях, якія
адбываліся на тэрыторыі нашай краіны. Чэленджы пройдуць у TіkTok і Іnstagram. Да
22 чэрвеня Беларускі саюз
жанчын плануе запусціць
аўдыяпадкас ты на ключавых пад каст-плат фор мах
і адмысловым канале на
YouTube, на якім будуць сабраны аўдыярасказы пра
вайну.
«Што можа БСЖ перадаць моладзі? Напэўна, сёння той час, калі мы павінны
навучыцца чуць моладзь,
ведаць, чаго яна хоча, як бачыць свой удзел у кіраванні
дзяржавай і сябе ў выказванні грамадзянскай пазіцыі.
Мы лічым, што Беларускі саюз жанчын — добрая дыялогавая пляцоўка, каб пачуць
прапановы моладзі не толькі
па мерапрыемствах, але і па
напаўненні і змяненні заканадаўства. Сёння працуе

Кан сты ту цый ная ка мі сія,
і нам таксама будзе вельмі
важна пачуць, што моладзь
лічыць неабходным у змяненні тых нормаў, догмаў і,
самае галоўнае, правілаў,
па якіх будзе жыць і развівацца наша грамадства», —
адзначыла старшыня БСЖ.
Член Пастаяннай камісіі
па нацыянальнай бяспецы
Марына ЛЯНЧЭЎСКАЯ дадала, што творчы патэнцыял
моладзі і жанчын — вельмі сур'ёзны сплаў, які можа
быць паспяховы ў вырашэнні важных праблем.
«Наогул, грамадзянская
ініцыятыва — найважнейшы рэсурс для ўстойлівага
раз віц ця дэ ма кра тыч на га
грамад ства, а кансалідацыя канструктыўных сіл —
ма гіст раль ны на пра мак
раз віц ця дэ ма кра тыч ных
ін сты ту таў. Мэта на ша га
мерапрыемства — распраца ваць вы раз ныя, зра зумелыя, канкрэтныя праекты», — падкрэсліла яна.
Дэ пу тат вы ка за ла надзею, што згаданыя кірункі
і алгарытмы ўзаемадзеяння
будуць паспяхова рэалізаваны іншымі прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці.
Наталля ТАЛІВІНСКАЯ.

